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ضبــط و نشــر محتــوای ویدیویــی انحصــاری کــه آن را بــا نــام بازاریابــی ویدیویــی نیز 

مــی شناســند بــا دیگــر روش هــای بازاریابــی آنالیــن کمــی متفــاوت بــوده و اندکــی 

پیچیــده و دشــوار بــه نظــر مــی رســد. اگــر شــما هــم جــزو کســانی هســتید کــه در 

ایــن زمینــه تجربــه نــدارد، احتمــااًل کمــی گیــج شــده ایــد و نمــی دانیــد کــه بایــد 

چطــور و از کجــا شــروع کنیــد.

بــه عقیــده بزرگتریــن و موفــق تریــن کســب و کارهــای آنالیــن، ویدیــو و تبلیغــات 

تصویــری تأثیــری شــگفت انگیــز در کســب موفقیــت هــر تجارتــی دارنــد. در یوتیــوب 

روزانــه بیــش از 500 میلیــون کاربــر در حال تماشــای ویدیو مــی باشــند. همچنین طبق 

نظرســنجی هــای انجــام شــده از ســوی کاربــران، نزدیــک بــه 90% آن هــا ویدیوهــای 

ــی  ــری در خریدهایشــان م ــم گی ــرای تصمی ــن راه ب ــه محصــوالت را بهتری ــوط ب مرب

داننــد. متخصصیــن پیــش بینــی مــی کننــد کــه تــا ســال 2019 بیــش از 80% تمــام 

مشــتری هــای اینترنتــی بــه واســطه ترافیــک و بازدیدهــای ویدیویــی خریدهایشــان 

را انتخــاب مــی کننــد.

ــن  ــه ای ــر شــما هــم خواهــان ملحــق شــدن ب ــه اگ ــد گفــت ک ــن تفاســیر بای ــا ای ب

دنیــای شــگفت انگیــز و پــر ســود هســتید و مــی خواهیــد برنــد خــود را در زمینــه 

تجــارت آنالیــن موفــق کنیــد، ســاخت و انتشــار ویدئــو یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای 

شــما خواهــد بــود.
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ــاد  ــد ایج ــروع فرآین ــرای ش ــاه ب ــم و کوت ــه مه ــما 5 نکت ــه ش ــه ب ــن مقال ــا در ای م

ــم. ــی دهی ــح م ــت را توضی ــا کیفی ــی ب ــوای ویدیوی محت

1. کارتان را با مشتریان خود شروع کنید

ــگاه  ــن کار ن ــد، بهتری ــی نداری ــوای ویدئوی ــد محت ــروع تولی ــرای ش ــده ای ب ــر ای اگ

ــز  ــود را نی ــات خ ــال، اطالع ــن ح ــت. در عی ــران اس ــد کارب ــارت از دی ــه تج ــردن ب ک

ــران و  ــه ایــن گفتــه هــا، مــی توانیــد از چیــزی کــه کارب ــا توجــه ب ــه کار ببریــد. ب ب

مشــتری هــای شــما بــرای بهبــود زندگــی و پیشــرفت نیــاز دارنــد بــه عنــوان ســوژه 

اســتفاده کنیــد. بــا ایــن کار نــه تنهــا یــک شــروع خــوب را رقــم مــی زنیــد، بلکــه برای 

مخاطبیــن خــود احتــرام و ارزش قائــل شــده ایــد و بــا انتقــال اطالعــات مفیــد بــه آن 

هــا، بــا ارزش بــودن کارتــان را ثابــت مــی کنیــد.
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2. اگر نمی دانید از کجا باید شروع کنید، از مخاطبین خود بپرسید

انتخــاب نــوع محتــوای ویدئویــی و موضــوع آن مســئله ای حائــز اهمیــت و قابــل 

تأمــل مــی باشــد. اگــر ســوژه و موضــوع مــورد نظــر را بــه درســتی پیــدا نکردیــد، بــه 

ســراغ مخاطبیــن خــود رفتــه و ســالیق و خواســته هــای آن هــا را بررســی کنیــد. حتی 

مــی توانیــد ایــن کار را بــه صــورت یــک نظرســنجی عمومــی در شــبکه هــای اجتماعی 

انجــام دهیــد. بــا ایــن کار مــی توانیــد بــدون انجــام کار خــاص دیگــری، مســتقیمًا 

از مخاطبیــن و مشــتری هــا بپرســید کــه بیشــتر چــه مبحثــی را نیــاز دارنــد. ســپس 

خواهیــد دیــد کــه ده هــا و صدهــا ایــده جالــب بــرای شــروع وجــود دارنــد.

 
3. ویدیوهای خود را کوتاه و جذاب نگه دارید

ــودن  ــی ب ــن طوالن ــوند. همچنی ــی ش ــده م ــته کنن ــًا خس ــی بعض ــای طوالن ویدئوه

ویدیوهــا در اغلــب مــوارد بــا محتــوای اســپم یکســان شــناخته مــی شــوند. ســعی 

کنیــد ویدئوهــای خــود را کوتــاه ، مختصــر و مفیــد نشــر کنیــد تــا در کمتریــن زمــان 

ممکــن بیشــترین اطالعــات ممکــن را ارائــه کــرده باشــید. بــرای ویدیوهــای زنــده 10 

الــی 15 دقیقــه کافیســت. افــراد موفــق در ایــن زمینــه نیــز بــه ایــن موضــوع اشــاره 

کــرده انــد. بــه گفتــه ایــن افــراد، از زمــان در دســترس فقــط بــرای انتقــال اطالعاتــی 

کــه الزم بــه گفتــن اســت اســتفاده کنیــد و از صحبــت راجــع بــه مســائل فرعــی و بــی 

اهمیــت خــودداری کنیــد.
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عکــس زیــر مربــوط بــه نتایــج ثبــت شــده از عملکــرد کاربــران در بازدیــد ویدئوهــای 

ــد.  ــی باش ــی م ــی و دیجیتال ــی ویدیوی ــه بازاریاب ــد در عرص ــی و بلن ــاه، معمول کوت

همانطــور کــه پیداســت، ویدئوهــای کوتــاه تــر بــه مراتــب بیشــتر از ویدئوهــای بلنــد 

مشــاهده شــده انــد.

 

 

4. در مورد پلتفرم های ویدیویی نگران نباشید

ــاط  ــراری ارتب ــرای برق ــون ب ــای گوناگ ــی و روش ه ــرم ویدئوی ــا پلتف ــه ده ه اگرچ

ویدئویــی بــا مخاطبیــن وجــود دارد و انتخــاب گزینــه هــای صحیــح از میــان آن هــا 

حائــز اهمیــت اســت، امــا خودتــان را درگیــر ایــن ماجــرا نکنیــد. شــما مــی توانیــد 

ــن  ــد. در ای ــالگ خــود ایجــاد کنی ــا وب ــرم اختصاصــی خــود را در وب ســایت ی پلتف

مســیر، اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعــی بــه شــدت توصیــه مــی شــود. امــا ســعی 

کنیــد ســایت خــود را مرجــع اصلــی قــرار دهیــد و از دیگــر ابزارهــا و شــبکه هــا بــه 

منظــور ایجــاد کانــال بــه مرجــع اصلــی بهــره منــد شــوید.
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5. برای جذب مخاطبین خاص و هدفمند فعالیت کنید

بــه جــای اینکــه بــه دنبــال انتشــار هــر چــه بیشــتر ویدئــو در شــبکه هــا و رســانه 

هــا و انجمــن هــای غیــر تخصصــی باشــید تــا فقــط تعــداد بازدیــد و نمایــش هــای 

ویدئوهایتــان را افزایــش دهیــد، وقــت خــود را صــرف پیــدا کــردن مخاطبیــن خــاص 

کنیــد. تمرکــز خــود را روی ایجــاد یــک شــبکه بگذاریــد کــه در آن کاربــران هوشــمند 

حضــور دارنــد و محصــوالت و ویدئوهــای شــما را هوشــمندانه و هدفمنــد بازنشــر مــی 

کننــد. ایــن کاربــران و مخاطبیــن اغلــب جــزو کاربرانــی هســتند کــه پتانســیل تبدیــل 

شــدن بــه مشــتری هــای ثابــت را دارنــد. بنابرایــن مطمئــن شــوید کــه زمــان خــود 

را بــرای جــذب ایــن افــراد صــرف مــی کنیــد.

 

 

ایــن روش هــا و نــکات، خالصــه ای از اقدامــات اولیــه بــرای راه انــدازی یــک بازاریابی 

ویدیویــی مــی باشــد. مســلمًا ایــن روش هــا همــه نــکات را در بــر نمــی گیرنــد امــا 

بــرای شــروع راهنمایــی هــای بــا ارزشــی محســوب مــی شــوند.
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